Jogo 03
Jogo do ALINHAMENTO ou da CONTINUIDADE
Princípio de alinhamento ou Medição aproximada u�lizando apenas
a visão.

Alinhamento manual na mesa: veriﬁcar a posição de dois objetos (um ﬁxo e outro móvel) nas
extremidades de uma mesa ou piso.
Ao ﬁnalizar o alinhamento o professor faz a medição com uma ﬁta métrica observando a
precisão de alinhamento em relação a uma referência(uma parede ou papel, por exemplo). A
equipe que conseguir maior precisão de alinhamento recebe um ponto.
Ao ﬁnalizar o jogo o professor ques�ona aos alunos se é possível correlacionar o jogo a
alguma regra em design gráﬁco e pede para que eles deem um nome a esta regra.
Depois deste ques�onamento, o professor faz uma exposição a respeito do princípio de
alinhamento em design gráﬁco e de que este conceito pode ser transportado para as formas
ou objetos gráﬁcos, transmi�ndo equilíbrio ou desequilíbrio a par�r de vários exemplos.
Material: cartões colorido e texto impresso ou outro material e trena.
Tempo para solução do problema (cronometrado): 1 min.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accum.

SUBTÍTULO-01

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

PRINCÍPIO DA PROXIMIDADE
Itens relacionados entre si devem ser agrupados.
Neste jogo os itens ou conjunto de informações como texto, fotos, logotipo
devem ficar próximos um dos outros, para que sejam vistos como um conjunto
coeso e não como um emaranhado de partes sem ligação (WILLIAMS, 1994).
O aluno deve mover os elementos relacionados no menor espaço de tempo,
caso a relação não esteja correta, o jogador perde pontos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa.

AGRUPAMENTOS
DE ESCOLAS

WINDOWS

Pós-graduação/EAD
Av. Tancredo Neves - 1022 - Casa do Comécio
Telefone (71) 3110-2012

Jogo 04
Jogo da PROXIMIDADE:
Princípio da proximidade com associações

As equipes irão agrupar o maior número de objetos que tenha uma mesma semân�ca em
associações com imagens e textos. Os símbolos são embaralhados e a equipe que conseguir
maior precisão de agrupamento recebe um ponto.
Ao ﬁnalizar o jogo o professor ques�ona aos alunos se é possível correlacionar o jogo a
alguma regra em design gráﬁco e pede para que eles deem um nome a esta regra.
Depois deste ques�onamento, o professor faz uma exposição a respeito do princípio da
proximidade em design gráﬁco como uma associação dos elementos que tenha alguma
relação visual ou semân�ca, a par�r de vários exemplos.
Material: 36 cartões de papel cortados no formato quadrado com os símbolos e textos
impressos.
Tempo para solução do problema (cronometrado): 5 min.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa.
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PRINCÍPIO DA REPETIÇÃO
Alguns aspectos do design deve se repetir no material inteiro.
O objetivo da repetição é de formar uma unidade ou identidade visual em peças de uma única página e principalmente em documentos com muitas páginas, ela unifica e fortalece o material, agrupando partes que seriam separadas
(WILLIAMS, 1994).
O aluno terá que identificar o elemento que está com uma maior frequência de
repetição dentro de uma sequência temporal e fazer a seleção do elemento à
direita.

Jogo 05
Jogo da REPETIÇÃO ou da SEMELHANÇA:
Princípio da repe�ção através de um quebra-cabeça

As equipes irão montar um quebra-cabeça manual até achar um padrão que se repete. A
equipe que conseguir desenvolver um padrão com a maior parte dos cartões ganha um
ponto.
Ao ﬁnalizar o jogo o professor ques�ona aos alunos se é possível correlacionar o jogo a
alguma regra em design gráﬁco e pede para que eles deem um nome a esta regra.
Depois deste ques�onamento, o professor faz uma exposição a respeito do princípio da
repe�ção em design gráﬁco, como uma forma de memorizar alguns aspectos da diagramação
ou dar ênfase a um determinado aspecto do design, expondo vários exemplos.
Material: 88 cartões de papel colorido cortados no formato triangular.
Tempo para solução do problema (cronometrado): 5 min.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

PRINCÍPIO DO FECHAMENTO

Dois ou mais itens podem concorrer para a formação de uma “sensação de
fechamento visual”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa.

O fator de fechamento estabelece ou concorre para a formação de unidades. As
forças de organização direngen-se espontaneamente para uma ordem espacial que
tende à formação de unidades em todos fechados (GOMES FILHO, 2008).
Nesta etapa do jogo, o aluno deverá montar os elementos de uma ilustração e
logotipo identificando os itens de fechamento visual .
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